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 KRUVAZİYER LİMANI İÇİN BİR ADIM DAHA
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından hazırlanan Fethiye 
Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Proje-
si kapsamında düzenlenen çalıştay 30 
Nisan 2014 tarihinde  Liberty Hotels 
Ölüdeniz’de yapıldı. Kruvaziyer Limanı 
Fırsat Analizi Projesi GEKA’dan alınan 
hibe ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından gerçekleştiriliyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından hazırlanan "Kru-
vaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi" 
kapsamında düzenlenen çalıştay sek-
tör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı- Deniz Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Azman, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, 
IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İMEAK Deniz Ticar-
et Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Yılmaz Dağcı, İzmir Ticaret Odası Türkiye 
Kruvaziyer Platformu Genel Sekreteri Mine Güneş , FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Oda ve meslek kuruluşu temsilcileri, Fethiye Belediyesinden bazı belediye meclisi 
üyeleri ile ilçemizde faaliyet gösteren turizm, denizcilik ve ticaret sektöründen temsilciler katıldı.

- Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



MESLEK KOMİTELERİ DAYANIŞMA PİKNİĞİNDE

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 04 Mayıs 
2014 tarihinde Aksazlarda kaynaşma pikniği 

düzenledi.

11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen oda seçim-
lerinden bu yana ilk kez  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu,Meclis  Üyeleri , Meslek Komiteleri 
üyeleri  , çalışanları  aileleri ile birlikte bir araya geldi.

Çeşitli defalar düzenlenen toplantılarda bir arada 
çalışan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası seçilmişleri ve 
çalışanları ilk kez aileleri ile bir araya gelerek samimi 
bir ortamda tanışma fırsatı buldular.

Meslek komiteleri üyeleri piknikte bir arada bu-
lunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken en beğenilen aktivite halat çekme yarışması oldu. Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan , Meclis Başkanı Osman Çıralı’nın da katıldığı halat çekme yarışı bir ayrım gözet-
meksizin oluşturulan karışık , gönüllü gruplarla devam etti. Sadece  bayanlar  ve çocukların katıldığı ayrı 
yarışmalar da düzenlendi. Çocuklara uçurtma  hediye edilerek açık alanda rahatça eğlenmelerine izin ver-
ilirken büyükler  yakartop oynayarak eğlendi.

Çuval yarışı, kaşıkla yumurta taşıma gibi klasik piknik aktivitelerinin hiçbirinin eksik olmadığı piknikte 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası meslek komitesi üyeleri ve çalışanları aileleri ile birbirlerini daha yakından 
tanıyıp sohbet etme fırsatı buldu. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı tahmin edilen aktivite saat 16: 00 sularında 
katılımcıların elbirliği ile çevreyi temizlemesinden sonra dağıldı.



 FTSO’DAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE 
ZİYARET

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan’ı Akif Arıcan, Yönetim Kurulu Üyelerinden 

Ahmet Gürsu Özdemir ve Uğur Çaçaron 29 Nisan 2014 Salı 
günü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

30 Mart yerel seçimlerinden sonra Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilen Dr. Osman Gürün’ü tebrik eden 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan’ı Akif 
Arıcan "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olan Sayın 
Osman Gürün'ü tebrik ediyorum. Bugün de hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunmak istedik. Sayın başkana görevinde başarılar 
diliyorum. Muğla'ya ve ilçelerine yapılan başarılı hizmetlerin 
artarak devam edeceğine eminim" diye konuştu.

Yapılan nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan’ı Akif Arıcan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinde Ahmet Gürsu Özdemir ve Uğur Çaçaron’a teşekkür etti.



https://www.facebook.com/fethiyetso
  https://twitter.com/ftso1901

http://www.youtube.com/channel/UCVhg1KvFZjlI67Zu8O4xL4w



FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİNDEN ODAMIZA 
ZİYARET

2014-15 öğretim döneminde öğrenci kabul etmeye başlayacak olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Fethiye İşletme Fakültesinin yeni atanan öğretim görevlileri, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yetkili-

lerine 28 Nisan Pazartesi günü tanışma ziyaretinde bulundu.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcı Burhanettin Tuna ve Genel Sekreter Füsun 
Şahin gelen konukları FTSO  Meğri Toplantı salonunda 
ağırladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gavcar fakülte kadro-
sunda görev yapacak olan  Doç. Dr. Harun Uçak, Yrd. Doç. 
Dr Derya Atlay Işık, Yrd. Doç. Dr. Ali Ender Altunoğlu, 
Yrd. Doç. Dr. Veysel Hatipoğlu, Yrd. Doç. Dr. Pelin Arsezen 
Otamış, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Onur 
Akbulut’u  Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine  
tanıttı.

- Haberin ayrıntıları için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

www.fto.org.tr



KOSGEB GÜNCELLEME İŞLEMİ
KOSGEB Destek Programlarından yararlanabilmeniz için KOBİ Beyannamenizin güncel 

olması gerekmektedir. 2013 yılı beyanname bilgilerinizin sisteme girişini yaparak; sistem-
den alacağınız KOBİ Bilgi Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi çıktılarını ekleriyle birlikte Odamıza 
teslim ediniz. Beyannamenizin onay işlemi tamamlandıktan sonra desteklerden yararlanmaya devam 
edebilirsiniz.

Eğer kayıt işlemlerinde sorun yaşarsanız odamızda yardımcı oluruz.

Detaylı bilgi için:

Yüksel KART
Ar-Ge ve Uluslararası İlişkiler Memuru – KOSGEB Temsilcisi
Tel: (252) 614 11 15 Dahili 127
Faks: (252) 614 57 91
E-Posta: yuksel.kart@fto.org.tr

İstenen evrak listesi web sayfamızdaki ilgili duyuruda bilginize sunulmuştur.



HER YERDE ELEMAN ARAMAYIN...

www.fethiyekariyer.com

ODA AİDATLARINIZI 
KREDİ KARTINIZLA 
İNTERNET SİTEMİZDEN 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

www.fto.org.tr



ÇALINTI KİMLİKLE SAHTE ŞİRKET KURMAYA 
SON

Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortama aktarılması sonucunda, kaybolan ya da çalınan nü-
fus cüzdanı, ehliyet ve pasaport belgelerindeki bilgiler kullanılarak şirket kuruluşu yapılmasını 

engelleyecek uygulamanın devreye alındığını söyleyen Bakan Yazıcı şunları kaydetti: “Ticaret sicili müdür-
lüklerinin tamamında uygulamaya alınan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile kaybolan ya da çalınan 
nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport belgelerindeki bilgilerin kullanılarak şirket kuruluşu yapılmasının önüne 
geçtik. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde önemli bir adım atmış olduk. Şirket 
kuruluşlarında bu mağduriyetlere dur dedik. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla kaybolan ya da çalınan kim-
likler vatandaşlarımız için problem olmaktan çıkacak.

 Başkalarının kimlik bilgilerini çeşitli yollarla ele geçiren kimseler, haberleri olmadan onların adına 
şirket veya ticari işletme kurmaktaydı. Vatandaşlarımız ise bu durumu öğrendiklerinde bu şirketin ya da ti-
cari işletmenin kendisine ait olmadığını kanıtlamak için yasal yollara başvurmakta, ancak uzun süren dava 
süreçleri sonuçlanıncaya kadar birçok mağduriyet yaşanmaktaydı. Yeni devreye aldığımız uygulama ile tüm bu 
sıkıntıların önüne geçmiş olduk. Nüfus cüzdanı, ehliyeti veya pasaportu kaybolan ya da çalınan vatandaşlarımız, 
ticaret sicili müdürlüklerimize bir dilekçe ve kimlik bilgileri ile müracaat ederek bu durumu bildiriyor, Ticaret 
sicili müdürlüklerimiz, başvuru sahiplerinin T.C. Kimlik numarası ile isimlerini MERSİS’teki kısıtlılar listesine 
dahil ediyor. Böylece, vatandaşlarımızın bu listede kayıtları olduğu sürece kendileri adına rızaları dışında yeni 
bir şirket ya da ticari işletme kuruluşu işlemi yapılamıyor veya şirkete yönetici olarak atanamıyor.” 

       03.05.2014 Radikal Gazetesi haberinden alınmıştır



GENEL KURULLAR İNTERNETE TAŞINIYOR

Elektronik ortamda genel kurul yaygınlaşıyor. Tüm bileşenleri ve yazılımı Merkezi Kayıt Kuruluşu 
(MKK) tarafından yerli kaynaklarla hayata geçirilen Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GK) ile 

2012’nin Ekim ayından bu yana 402 genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yeni TTK ile iş hayatına giren uygu-
lama kapsamında, 198 farklı lokasyonda ve 23 farklı merkezde yapılan toplantılar için yaklaşık 877 saat canlı 
yayın yapıldı. Tüm bileşenleri ve yazılımı Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yerli kaynaklarla hayata 
geçirilen Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ile Ekim 2012’den bu yana 402 genel kurul gerçekleştirildi. 
198 farklı lokasyonda ve 23 farklı şehirdeki toplantılara 13 bin kişi katıldı, 877 saat canlı yayın yapıldı.

2012’nin Temmuz ayında Yeni Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketler genel kurullarını internetten ele-
ktronik olarak yapabilir hale geldi. Bu sistemle genel kurullara uzaktan katılan yöneticiler oy verebiliyor, soru 
sorabiliyor. İşte bu durum özellikle yabancı ortaklı şirketlerin ilgisini çekti. e-GKS’nin altyapısını TTNET ile 
birlikte sağlayan Medianova’nın Genel Müdürü Serkan Sevim, “Yakında yönetim kurullarının da elektronik or-
tamda gerçekleştirilmesine yönelik çalışma var. Bu durum iş hacmini artıracak” dedi. Bu yıl yaklaşık 70 şirketin 
ana sözlemesini değiştirip e-genel kurul yapabilir duruma geldiğini belirten Sevim, sistemin işleyişi hakkında, 
“Borsaya kote şirketse hissedar olduğunu ispat etmeli. MKK’nın bir arayüzü var. Oradan hissedarlığını beyan 
ederek giriş şifresi alıyor. Ayrıca e-imzaya başvurmuş olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra genel kurul 
öncesi sisteme giriş yapıp canlı yayına katılıyorlar. Ardından soru sorabileceği oy kullanabileceği bir ekrana 
bağlanıyorlar” dedi. E-genel kurulun şirketleri önemli bir maliyetten de koruduğunu dikket çeken Sevim, ye-
rine göre yüzlerce hissedarın, farklı farklı kentlerden, hatta ülkelerden gelerek aynı salonda buluşmasına day-
anan eski sistemin ciddi bir maliyet kalemi olduğunu kaydetti. Sevim şunları söyledi: “Şimdi bütün bunlar 
ortadan kalkıyor. Ofisten, evden, bütün hissedarlar video sistemi ile genel kurullara katılıyor. Sistem geliştikçe 
daha fazla şirket genel kurulunu böyle yapacak. Şimdi yönetim toplantılarının da böyle yapılması gündemde. 
Bu konuda çalışma var.”

         05.05.2014 Dünya Gazetesi Haberi


